
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 تصوسد اظعـػ ؼمدي إظك تزاؼد
 اظـزوح داخؾ دقرؼو ودول اجلقار

 صرار اظالجؽني اظػؾلطقـقني عـ
عكقؿ اظقرعقك بلؾى اظؼؿول 

 اظعـقػ.
 غؼص األدوؼي احلرجي ؼمثر سؾك

 اظـظوم اظصقل
 غؼص اظؿؿقؼؾ ؼعقؼ االدؿفوبي

 اإلغلوغقي

  22إجؿوظل تعداد اظلؽون 
 عؾققن غلؿي 

 14احملوصظوت  
 عؾققن 4سدد ادلؿضررؼـ 
 ًعؾققن 2 سدد اظـوزحني داخؾقو 
 سدد اظالجؽني صل اظعراق واألردن

  542,250وظؾـون وترطقو وعصر 
 

 عؾققن  348رؾؾً األمم ادلؿقدة
والر ظؿـػقذ أغشطي داخؾ د

 2012دقرؼو صل 
( 53غلؾي اظؿؿقؼؾ)٪ 
 عؾققن دوالر  488عطؾقب عؾؾغ

صل إرور خطي االدؿفوبي 
اإلضؾقؿقي ألزعي اظالجؽني ظعوم 

 ٪(69غلؾي اظؿؿقؼؾ )  2012

 تػوضؿ األزعي جراء تزاؼد حدة اظعـػ
 وجي إظك علوسدةواحد عـ طؾ خؿلي دقرؼني بق

تصوسد اظعـػ وادلقاجفي اظعلؽرؼي صل دقرؼو، عع دخقل اظصراع ذفره اظـوغل واظعشرؼـ. وعو زاظً أطؾر 
ادلدن، خوصي حؾى ودعشؼ، تشفد ضؿوالً سـقػوً، طؿو أن اظضرر واظؿدعقر اظذي حلؼ بودلصوغع واظؾـقي اظؿقؿقي 

رس وعراصؼ ادلقوه واظطوضي، ظف تلثقر علدووي سؾك حقوة ادلدغقي اظرئقلقي، مبو صل ذظؽ ادلـشكت اظطؾقي وادلدا
 اظلقرؼني اظعودؼني.

وؼمدي االدؿكدام اظعشقائل ظؾؿؿػفرات صل ادلـورؼ ذات اظؽـوصي اظلؽوغقي اظعوظقي، مبو صل ذظؽ اإلرالق 
سؿؾقوت ضؿؾ ادلزسقم ظؾصقارؼخ، إظك ادؿؿرار ادلقت واظدعور بني صػقف اظلؽون ادلدغقني، وترد تؼورؼر ؼقعقي سـ 

دؼلؿؾر/طوغقن األول، تعرضً ضرؼي سؼرب اظؿل  11وتشقؼف ظؾؿدغقني اظقاضعني صل خضؿ أسؿول اظعـػ. وصل 
ً جـقب شرب حؿوة ظؾؼصػ، وأذورت اظؿؼورؼر اظقاردة إظك عؼؿؾ وإصوبي  40تؼع سؾك بعد حقاظل  طقؾقعؿرا

عكقؿ اظقرعقك، جـقب دعشؼ،  سشرات ادلدغقني. وبعد أدؾقع واحد، وضعً اذؿؾوطوت عؽـػي وضصػ صل
الجه صؾلطقـل، ممو أدى إظك دؼقط سشرات اظضقوؼو ادلدغقني عو بني ضؿقؾ  160,000اظذي ؼلوي عو ؼؼرب عـ 

وجرؼح. وطوغً ػذه األحداث مبـوبي تذطقر بوظطؾقعي اظؼودقي ظفذا اظصراع وسقاضؾف سؾك ادلقارـني اظعودؼني 
اظذؼـ ؼفدون أغػلفؿ صل طـقر عـ األحقون عقوصرؼـ دون عؽون آعـ عـ اظـلوء واظرجول واظػؿقون واظػؿقوت، 

 ؼؾفلون إظقف. وال تزال احلؿوؼي عصدر ضؾؼ إغلوغل طؾقر.

دؼلؿؾر/طوغقن األول تصوسد اظعـػ صل دقرؼو، وال دقؿو ضصػ ادلـورؼ  16أدان األعني اظعوم ظألمم ادلؿقدة صل 
قع األرراف إظك وضػ اظعـػ، عذطراً إؼوػؿ بوظؿزاعوتفؿ اظلؽوغقي واظففؿوت اظؿل تلؿفدف عدغقني، ودسو جؿ

 حلؿوؼي ادلدغقني، مبقجى اظؼوغقن اإلغلوغل اظدوظل. 

وغظراً ظؿدػقر اظقضع األعـل، وغؿقفي ظؾؿؼققؿوت اظؼطوسقي اظؿل تضطؾع بفو األمم ادلؿقدة واحلؽقعي اظلقرؼي 
 2.5أسداد اظلؽون اظذؼـ بقوجي إظك ادللوسدة عـ عـ خالل اظؾعـوت ادلقداغقي إظك عكؿؾػ احملوصظوت، مت تـؼقح 

 عؾققن غلؿي. 4عؾققن غلؿي إظك 

 اظلقرؼني ؼػرون عـ دؼورػؿ بقـوً سـ األعون  -تلورع وتقرة اظـزوح 

عالؼني ذكص صل حوجي إظك ادللوسدة، وؼعقش طـقرون  4عؾققن غوزح داخؾقوً، عـ بني  2ؼقجد عو ال ؼؼؾ سـ 
دي. وتلؿضقػ اجملؿؿعوت احملؾقي ععظؿ اظـوزحني داخؾقوً، وظؽـ ضدرتفو سؾك عدر 2,000عـفؿ صل حقاظل 

 دسؿفؿ تػقق روضؿفو.

ً الغكػوض درجوت احلرارة إظك عو دون اظصػر ظقالً خالل صصؾ اظشؿوء، ؼصؾح اظـوزحقن داخؾقوً سرضي  وغظرا
صؾ اظشؿوء اظؾورد. ظؾؿكورر بشؽؾ خوص، ألغفؿ ال ميؾؽقن عو ؼؽػل عـ ادلالبس واظػراش ادلـودؾي ظػ

وتشؿؾ احؿقوجوتفؿ ادلرتؾطي بػصؾ اظشؿوء عو ؼؾل: اظؾطوغقوت واظػرش وادلالبس اظـؼقؾي ووضقد اظؿدصؽي 

 النشرة اإلنسانية
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية -سوريا 

 2012دؼلؿؾر/ طوغقن األول  24 – 11: اخلوعس سشراظعدد 

 1صػقي تضرر أربعي عالؼني دقري جراء األزعي 

 2صػقي تلثقر اغعدام األعـ وغؼص اظقضقد سؾك االدؿفوبي 

عـلؼي اظشمون اإلغلوغقي تطؾع عفؾس األعـ سؾك غؿوئٍ 

 3صػقي اظزؼورة اظؿل ضوعً بفو إظك دقرؼو 

 4صػقي اظؿؿقؼؾ ؼػشؾ صل عقاطؾي االحؿقوجوت 

 
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / غوتا هينكانن 
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واظلكوغوت، وشقرػو عـ ادلقاد األدودقي، بوإلضوصي إظك ادلقاد اظغذائقي وادللوسدة اظـؼدؼي، وصرص احلصقل سؾك 
 اظرسوؼي اظصققي واظؿعؾقؿ.

 عؾققن صل اظعوم ادلؼؾؾ  1.1ضوسػ سدد اظالجؽني إظك عـ ادلؿقضع أن ؼؿ

ؼقاصؾ اظلقرؼقن سؾقر احلدود واظؿؿوس األعون صل اظعراق واألردن وظؾـون وترطقو وعصر. وضد تكطك اآلن سدد 
ذكص، بزؼودة ضدرػو  540,000اظلقرؼني اظذؼـ مت تلفقؾفؿ طالجؽني، أو ؼؿؾؼقن علوسدة صل تؾؽ اظؾؾدان، 

خالل دؿي أدوبقع صؼط. وتؼدر ادلػقضقي اظلوعقي ظشمون اظالجؽني أن ؼصؾ سددػؿ إظك  140,000أطـر عـ 
 ، إذا ادؿؿر اظؼؿول صل دقرؼو.2013عؾققن الجه بقؾقل ؼقغقق/حزؼران  1.1

 صرار اظالجؽني اظػؾلطقـقني عـ عكقؿ اظقرعقك ودط أحداث اظعـػ

دلـورؼ احلضرؼي ادلؿضررة بشدة عـ جراء الجه صؾلطقـل، ؼعقش شوظؾقؿفؿ صل ا 525,000تلؿضقػ دقرؼو 
اظصراع، واظقضع صل عكقؿ اظقرعقك عـقر ظؾؼؾؼ بشؽؾ خوص، حقٌ تعرض ظؼصػ واذؿؾوطوت عؽـػي صل 
األدؾقع ادلوضل أدػرت سـ عؼؿؾ وإصوبي سشرات األذكوص، عـ بقـفؿ الجؽني صؾلطقـقني، وتشرؼد ثؾـل 

حني أن بعض اظالجؽني اظػؾلطقـقني سودوا إظك عكقؿ دؽون اظقرعقك، ادلؼدر سددػؿ مبؾققن غلؿي. وصل 
اظقرعقك، ال ؼزال اظعدؼد عـفؿ ؼؿكذون عـ عدارس األوغروا وشقرػو عـ ادلراصؼ علوى ظفؿ. طؿو صر طـقرون عـفؿ 

 إظك ظؾـون.

وخالل ػذه اظػؿرة، صر أؼضوً الجؽقن صؾلطقـققن عـ عكقؿ سني اظؿؾ صل حؾى إظك اظؼرى احملقطي بف وعدؼـي 
ؿوة، بعد وضقع اذؿؾوطوت صل ادلـطؼي اجملوورة ظؾؿكقؿ عؾوذرة. ؼدصع اظؼؿول اظالجؽني اظػؾلطقـقني إظك ح

الجه صؾلطقـل ضد  10,000اظؿؿوس األعون خورج دقرؼو. وتشقر تؼورؼر األوغروا صل ػذا اظلقوق إظك أن أطـر عـ 
 اظصراع. إظك االردن عـذ بداؼي 2,300صروا إظك ظؾـون، بقـؿو تقجف أطـر عـ 

 تؼؾص صرص اظقصقل إظك ادلراصؼ اظصققي إظك حد طؾقر
 اظـؼص صل األدوؼي اظضرورؼي ؼفدد اظـظوم اظصقل

بودلوئي عـ األدوؼي عقؾقوً ضؾؾ  90تعطؾ غظوم اظصقي بشؽؾ خطقر صل دقرؼو، اظؿل طوغً تـؿٍ أطـر عـ 
األزعي. وػـوك غؼص حود صل األدوؼي واألجفزة ادلـؼذة ظألرواح صل طـقر عـ ادلـورؼ. ووصؼوً دلـظؿي اظصقي 

عرض حقوة سشرات اآلالف عـ عرضك اظعودلقي، سؼور االغلقظني شقر عؿقصر صل أجزاء سدؼدة عـ اظؾالد، ممو ؼ
اظلؽري ظؾكطر. وظؿ ؼعد سؼور األوطلقؿقدني، اظذي ؼُعطك بصقرة روتقـقي ظؾـلوء احلقاعؾ أثـوء اخملوض 
ظؾقضوؼي عـ اظـزؼػ، عؿوحوً صل أضلوم اظقالدة. طؿو ؼقجد غؼص صل عراػؿ احلروق وطذظؽ ادلعدات واإلعدادات 

وت سدؼدة. وبقلى عـظؿي اظصقي اظعودلقي، ؼضطر األرؾوء صل اظالزعي ظؾؿكدؼر واجلراحي صل علؿشػق
جرؼح ؼقعقوً، إظك ادؿكدام اخملدر ادلقضعل إلجراء سؿؾقوت  100علؿشػك دعشؼ، اظذي ؼلؿؼؾؾ عو ؼصؾ إظك 

 ععؼدة، غظراً ظـؼص شوز أطلقد اظـقؿروز.

بودلوئي عـ ادلراطز  10حقاظل بودلوئي عـ ادللؿشػقوت و 35وصؼوً ظؾقوغوت حؽقعقي عـؼقي، تعرض عو ؼؼرب عـ 
بودلوئي  40اظصققي صل اظؾالد ألضرار جلقؿي. طؿو تضرر غظوم اظـؼؾ صل حوالت اظطقارئ، وأصؾقً أطـر عـ 

عـ دقورات اإلدعوف صل اظؾالد  ععطقبي. وميـع تدػقر اظقضع األعـل اظؽـقر عـ اظعوعؾني صل اجملول اظصقل 
بودلوئي عـ عؼدعل اخلدعوت اظصققي صل حؾى ودعشؼ  70ؾ سـ عـ اظذػوب إظك أسؿوظفؿ. ؼؼقؿ عو ال ؼؼ

وحؿص صل ادلـورؼ اظرؼػقي، وؼفدون صعقبي عؿزاؼدة صل اظقصقل إظك أعوطـ سؿؾفؿ بلؾى سدم اغؿظوم 
بودلوئي عـ األرؾوء صل  50ودوئؾ اظـؼؾ اظعوم واغعدام األعـ سؾك اظطرق. وسالوة سؾك ذظؽ، تشقر اظؿؼورؼر إظك أن 

 ضد شودروػو.عدؼـي حؿص 

وتؿعرض ادلراصؼ اظطؾقي واظعوعؾني اظصققني ظؾؼصػ بشؽؾ روتقـل، طؿو أن وجقد اظعلؽرؼني صل ادلراصؼ 
اظصققي صل طـقر عـ األحقون ؼـؾط اظـوس سـ رؾى ادللوسدة اظؿل ؼقؿوجقغفو. ؼفى سؾك جؿقع األرراف صل 

داف ادلدغقي، طؿو ؼفى سؾقفو احؿرام حرعي دقرؼو اظؿؼقد بوظؿزاعوتفو ظؾؿؿققز بني األػداف اظعلؽرؼي واألػ
 ادلراصؼ اظطؾقي وادلقزػني اظعوعؾني بفو.
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 اآلثور االجؿؿوسقي واالضؿصودؼي ظألزعي تزؼد عـ تعرض اظـوس ظؾؿكورر
 غؼص اظقضقد ؼقد عـ اظلؾع واخلدعوت، وؼعرضؾ براعٍ ادلعقغي

حقوة اظـوس صل جؿقع أغقوء اظؾالد. وضد ال تزال دقرؼو تعوغل عـ غؼص اظقضقد اظذي ؼمثر بشؽؾ خطقر سؾك 
زادت أدعور اظقضقد إظك أطـر عـ اظضعػ صل دعشؼ وأربعي أضعوف صل احللؽي، ممو ؼضقػ صعقبوت عؿزاؼدة 
تؿعؾؼ بؿقصقر اظؿدصؽي وشوز اظطفل. طؿو ؼمثر اظـؼص احلود صل اظقضقد سؾك سؿؾقي إؼصول ادلعقغي بشؽؾ 

 خطقر.

عـلؼي اإلشوثي صل حوالت اظطقارئ سؾك تصرؼح عـ احلؽقعي ظؾرغوعٍ وعـ أجؾ حؾ ػذه اظؼضقي، حصؾً 
األشذؼي اظعودلل الدؿقراد اظقضقد غقوبي سـ اظقطوالت اإلغلوغقي اظعوعؾي صل دقرؼو، وذظؽ ظؿشغقؾ براعففو 
 اإلغلوغقي. وواصؼً وزارة اظؾؿرول سؾك اظعؿؾ عع عقزػل اجلؿورك ظؿلعني األذوغوت اظالزعي ظؾرغوعٍ األشذؼي

 اظعودلل ظؾدء ادؿقراد اظقضقد خالل األؼوم ادلؼؾؾي.

 ارتػوع أدعور ادلقاد اظغذائقي ؼلوػؿ صل زؼودة االسؿؿود سؾك ادللوسدات اظغذائقي

أصؾح احلصقل سؾك اظغذاء صعؾوً سؾك غقق عؿزاؼد بلؾى االرتػوع احلود صل األدعور وعقدودؼي تقاصره. ال تزال 
بودلوئي  100و  80، وظؽـ األدعور ارتػعً صل اظعوم ادلوضل بـلؾي تؿراوح بني اظلؾع األدودقي عؿوحي صل ادلدن

صل بعض ادلـورؼ. أصؾح غؼص اخلؾز ذوئعوً سؾك غقق عؿزاؼد بلؾى تدعقر اظعدؼد عـ اخملوبز أو غؼص اظقضقد. 
اخلؾز ادلدسؿ ظقس وسالوة سؾك ذظؽ، ػـوك زؼودة صل اظطؾى سؾك اظغذاء صل ادلـورؼ اظؿل جتؿذب اظـوزحني داخؾقوً. 

ً رقال اظقضً، ممو ؼزؼد عـ حوظي اظضعػ اظؿل ؼعوغل عـفو اظعدؼد عـ اظلقرؼني اظذؼـ صؼدوا عصودر  عؿقصرا
رزضفؿ وؼعقشقن صل صؼر عؿزاؼد. ؼعؿؿد ععظؿ اظلؽون صل حؾى اآلن سؾك اخملوبز اخلوصي حقٌ ؼصؾ دعر 

دوالر أعرؼؽل(. وػـوك تؼورؼر سـ غؼص  3.4رة دقرؼي )ظق 250طقؾقشرام واحد عـ اخلؾز، سـدعو ؼؽقن عؿوحوً، إظك 
 دضقؼ اظؼؿح صل ععظؿ أغقوء اظؾالد غؿقفي ظؿعرض عطوحـ طـقرة ظؾؿؾػ، ععظؿفو صل عـطؼي حؾى.

 اظعـػ ؼمثر سؾك االدؿفوبي
 اظؼؿول ؼعقق اظقصقل

ادللوسدات اإلغلوغقي.  ال ؼزال اظؼؿول واغعدام األعـ وحقاجز اظطرق وغؼوط اظؿػؿقش وإشالق اظطرق ؼعقؼ وصقل
طؿو أن األغشطي اإلجراعقي صل ازدؼود، ممو ؼمدي إظك تػوضؿ اظقضع. حدثً زؼودة صل احلقادث األعـقي اظؿل تمثر 
سؾك سؿول وضقاصؾ اإلشوثي صل األدوبقع األخقرة، ممو أدى إظك صؼدان اإلعدادات اإلغلوغقي واحلوق أضرار بوظلقورات. 

دلل أن سشرة عـ ذوحـوتف تعرضً ظؾلرضي أو صقدرت عـ ضؾؾ اجلؿوسوت ادللؾقي وأصود برغوعٍ األشذؼي اظعو
عـذ بداؼي ذفر أطؿقبر/تشرؼـ األول ادلوضل. وسؾك اظرشؿ عـ أن برغوعٍ األشذؼي اظعودلل ضد ادؿعود بعض تؾؽ 

طرق أو ادلعقغوت بعد عػووضوت سؾر أرراف ثوظـي، صنن دوئؼل اظشوحـوت ال ؼرشؾقن صل اظؼقودة سؾك بعض اظ
 إؼصول ادللوسدات اظك ادلـورؼ اخلطرة.

 ادؿؿرار ادللوسدات اإلغلوغقي رشؿ إسودة تقزؼع عقزػل األمم ادلؿقدة شقر األدودقني

صل ضقء تدػقر اظقضع األعـل، ضوعً وطوالت األمم ادلؿقدة بـؼؾ عقزػقفو اظدوظقني شقر األدودقني بشؽؾ 
اظؿل تعؿؾ بشؽؾ وثقؼ عع ذرطوئفو اظقرـقني واظدوظقني، تقاصؾ  عمضً. وعع ذظؽ، صنن وطوالت األمم ادلؿقدة،

عـ عقزػل  3,700عقزػ ورـل توبع ظألمم ادلؿقدة و 1,000تؼدمي ادلعقغوت اإلغلوغقي، ومت غشر عو ؼؼرب عـ 
 األوغروا صل جؿقع أغقوء اظؾالد دلقاصؾي سؿؾفؿ، سؾك اظرشؿ عـ صعقبي اظظروف اظلوئدة.

 فوبي ودط اظؿقدؼوتاظشرطوء ؼقاصؾقن االدؿ
 عؾققن ضد احلصؾي 1.1عؾققن رػؾ ضد ذؾؾ األرػول و  1.3تطعقؿ أطـر عـ 

غقصؿؾر /تشرؼـ اظـوغل ادلوضل، بدسؿ عـ اظققغقلقػ وعـظؿي اظصقي اظعودلقي،  26تـػذ وزارة اظصقي عـذ 
 1,350,193حؿؾي اظؿطعقؿ اظقرـقي ضد احلصؾي وذؾؾ األرػول ظألرػول دون دـ اخلوعلي. ومت تطعقؿ 

سوعؾ صقل  4,400رػؾ ضد احلصؾي حؿك اآلن. وؼشورك عو ؼؼرب عـ  1,100,971رػؾ ضد ذؾؾ األرػول و
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وعؿطقع صل تؾؽ احلؿؾي صل جؿقع احملوصظوت، عو سدا عقوصظي دؼر اظزور ألن ععظؿ دؽوغفو اغؿؼؾقا إظك 
 عـورؼ أخرى.

 ذكص 400,000األدودقي إظك ادلػقضقي اظلوعقي ظشمون اظالجؽني وذرطوؤػو ؼقصؾقن ادلقاد 

ؼفري تقزؼع ادلقاد األدودقي صل عكؿؾػ أغقوء اظؾالد. وضد جنقً ادلػقضقي اظلوعقي ظشمون اظالجؽني 
وذرطوؤػو صل تقصقؾ عفؿقسوت علؿؾزعوت اظلالعي اظصققي واظؾطوغقوت واظػرش وأدوات ادلطؾخ وادلقاد 

. طؿو ضدم ذرطوء ادلػقضقي علوسدات درؼعي 2012ذكص صل سوم  400,000األدودقي األخرى إظك أطـر عـ 
شقر شذائقي وأخرى تؿعؾؼ بودللوى صل حوالت اظطقارئ، صل أسؼوب اظـزوح عـ عكقؿ اظقرعقك، بدسؿ عـ 

دؼلؿؾر/طوغقن األول، أردؾً عـظؿي اظققغقلقػ، اظؿل  20ادلـظؿوت شقر احلؽقعقي واجملؿؿعقي احملؾقي. وصل 
بس ذؿقؼي وعالبس ظألرػول وبطوغقوت وأحلػي ودالل شذائقي تعؿؾ عع عـظؿوت شقر حؽقعقي، عال

 ذكص صل عكقؿ اظقرعقك. 14,000وعلؿؾزعوت اظلالعي اظصققي ظألدرة واظطػؾ إظك 

 اظققغقلػ تدسؿ اجلفقد اظراعقي إظك عؽوصقي دقء اظؿغذؼي

جـؾوً إظك جـى عع اظظروف ادلعقشقي شقر اظصققي،  -غؿٍ سـ األزعي غؼص صل ادلقاد اظغذائقي، ممو أدى 
إظك اظؿلثقر سؾك  -وعقدودؼي خدعوت اظرسوؼي اظصققي، واغكػوض ععدالت حتصني األرػول دون دـ اخلوعلي 

زارة اظصقي واظشرطوء اآلخرؼـ احلوظي اظؿغذوؼي ظألرػول واظـلوء احلقاعؾ وادلرضعوت. وتعؿؾ اظققغقلػ عع و
صـدوضوً عـ اظؾلؽقؼً سوظل اظطوضي ظألرػول  7,000ظضؿون تقصقر اظعالج ادلـودى ظلقء اظؿغذؼي. مت تلؾقؿ 

دون دـ اخلوعلي واظـلوء احلقاعؾ وادلرضعوت صل حؾى ودعشؼ ودرسو ودؼر اظزور وحؿوة وحؿص وإدظى ورؼػ 
 دعشؼ.

 وتادؿؿرار تقصقؾ األشذؼي ودط اظؿقدؼ

دؼلؿؾر/طوغقن األول، اخؿؿؿ برغوعٍ األشذؼي اظعودلل تقصقؾ اظغذاء صل إرور دورة غقصؿؾر، ووصؾ إظك  10صل 
عؾققن ذكص صل عكؿؾػ احملوصظوت. أردؾ برغوعٍ األشذؼي اظعودلل خالل األدؾقسني ادلوضقني  1.4أطـر عـ 

وحؿص وإدظى واظالذضقي ورؼػ  ذكص صل عقوصظوت اظرضي ودعشؼ 63,000عقاد شذائقي دللوسدة أطـر عـ 
عؾققن ذكص عـ تقزؼع ادلقاد اظغذائقي. ؼعوغل عو ؼؼرب  1.5دعشؼ ورررقس. وعـ ادلؿقضع أن ؼلؿػقد حقاظل 

ً حؼقؼقوً ؼؿؿـؾ صل اظؿكطؾ اظؽوعؾ دلصودر  3عـ  عالؼني عقارـ دقري عـ غؼص األشذؼي ووؼقاجفقن تفدؼدا
ئل اظلرؼع ادلشؿرك اظذي ضوعً بف عـظؿي األشذؼي واظزراسي دخؾفؿ، وصؼوً ظؿؼققؿ احؿقوجوت األعـ اظغذا

وبرغوعٍ األشذؼي اظعودلل ووزارة اظزراسي واإلصالح اظزراسل اظلقرؼي صل وضً دوبؼ عـ ػذا اظعوم. وصل ضقء 
األزعي اظـوجؿي سـ اظؼؿول صل عكقؿ اظقرعقك، دقف ؼؼقم اظؾرغوعٍ اآلن بؿقزؼع اظغذاء صل دعشؼ ورؼػ 

 االحؿقوجوت ادلؿزاؼدة ظؾـوزحني داخؾقوً، وال دقؿو عـ عكقؿ اظقرعقك.دعشؼ ظؿؾؾقي 

 اظشرطوء صل اجملول اإلغلوغل ؼدسؿقن عراصؼ ادلقوه واظـظوصي واظصرف اظصقل

ضوعً عـظؿي اظققغقلقػ وجؿعقي اظفالل األحؿر اظعربل اظلقري ووزارة ادلقارد ادلوئقي، بنجراء تؼققؿ دلراصؼ 
دوسي  20ظقرـقي، وتؾني أن إجراءات ترذقد ادؿفالك ادلقوه ضد اعؿدت اآلن إظك غقق ادلقوه واظصرف اظصقل ا

بودلوئي صل دعشؼ، بقـؿو اغكػض  20ؼقعقوً صل بعض أحقوء حؾى وحؿص. واغكػض ععدل ضخ ادلقوه بـلؾي 
وئي عـ بودل 35بودلوئي صل بعض ادلـورؼ عـ عقوصظي دؼر اظزور. وسؾك اظصعقد اظقرـل، تؿؿ ععوجلي  90بـلؾي 

 بودلوئي ضؾؾ األزعي. 70عقوه اظصرف اظصقل عؼوبؾ 

ً جؿوسقوً صل  25غوزح صل  6,800وضد وصؾً اظققغقلقػ وعـظؿي اإلشوثي اإلدالعقي اظػرغلقي إظك  عرطزا
دعشؼ ورؼػ دعشؼ صل إرور براعٍ تفدف إظك تقصقر ادلقوه اظصوحلي ظؾشرب، وإسودة تلػقؾ بلقطي ظـظوم 

  غي ادلراحقض، وترطقى ععدات االدؿقؿوم.ادلقوه، وإصالح وصقو
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 غودؼوً عدردقوً توبعي ظؾققغقلقػ  107رػؾ ؼلؿػقدون عـ  24,000أطـر عـ 

غودؼوً عدردقوً صل عقوصظوت درسو  107تقاصؾ اظققغقلػ دسؿ حؼ األرػول صل اظؿعؾقؿ عـ خالل أغشطي 
أغشطي ترصقفقي واظدسؿ اظـػلل واظالذضقي ورؼػ دعشؼ ورررقس. تؼدم ػذه األغدؼي درودوً سالجقي، و

 رػالً حؿك اآلن. 24,774واالجؿؿوسل ظؾطالب وضد ادؿػود عـفو 

 4,280ضوم اجملؾس اظدامنرطل ظالجؽني وادلػقضقي اظلوعقي ظشمون اظالجؽني ووزارة اظؿربقي واظؿعؾقؿ بشراء 
ً صل دعشؼ ودرسو رؼػ دعشؼ واظلقؼداء. طؿو ضوم اجمل 12,840رووظي درادقي و ؾس اظدامنرطل ظالجؽني، عؼعدا

بوظؿعوون عع وزارة اظؿربقي واظؿعؾقؿ، بنجراء تدرؼؾوت سؾك األغشطي اخلورجي سـ ادلـفٍ صل أربع عدارس صل 
 عشورطوً. 56دعشؼ، وادؿػود عـفو 

 عـلؼي اإلشوثي اظطورئي تزور دقرؼو، وتطؾع عفؾس األعـ سؾك اظـؿوئٍ
دؼلؿؾر/طوغقن األول، حقٌ أجرت  15بزؼورة إظك دقرؼو صل  ضوعً عـلؼي اإلشوثي اظطورئي، صوظقري اعقس،

عقودثوت عع اظلؾطوت اظلقرؼي واظشرطوء صل اجملول اإلغلوغل حقل طقػقي حتلني وصقل ادللوسدات 
اإلغلوغقي وتعزؼز االدؿفوبي. وصل أسؼوب تؾؽ اظزؼورة، عـقً احلؽقعي اظلقرؼي ظألمم ادلؿقدة تػقؼضوً بودؿقراد 

 اإلغلوغقي. اظقضقد ظؾؾراعٍ

دؼلؿؾر/طوغقن األول، أرؾعً عـلؼي اإلشوثي اظطورئي اعقس عفؾس األعـ اظدوظل سؾك غؿوئٍ اظزؼورة  17وصل 
اظؿل ضوعً بفو إظك دقرؼو وزؼورتفو اظلوبؼي إظك ظؾـون واألردن. طؿو ضدعً ععؾقعوت سـ االحؿقوجوت ادلؿزاؼدة 

صل دقرؼو وادلـطؼي ظؿقلني االدؿفوبي اإلغلوغقي.  سؾك أرض اظقاضع، ودؾطً اظضقء سؾك غؿوئٍ عؾوحـوتفو
طؿو أرؾعؿف سؾك خطط اظطقارئ ادلعدة ظؾؿصدي ظؾؿدػقر احملؿؿؾ صل اظقضع اإلغلوغل. وروظؾً عفؾس 
األعـ بنؼفود حؾ ظألزعي صل دقرؼو حلؿوؼي ادلدغقني عـ وؼالت احلرب وادللوسدة صل تلفقؾ وصقل ادللوسدات 

 ج إظك ادللوسدة واحلؿوؼي.اإلغلوغقي إظك طؾ عـ ؼقؿو

 تقاصؾ تدصؼ اظالجؽني
 2013عؾققن الجه بقؾقل ؼقغقق/حزؼران  1.1إظك  542,000عـ ادلرجح أن ؼزؼد سدد اظالجؽني عـ 

ً عـ اظضغقط سؾك اجملؿؿعوت ادلضقػي. صر أطـر عـ  ؼقاصؾ اظلقرؼقن اظؾفقء إظك دول اجلقار، ممو ؼػرض عزؼدا
خالل األدوبقع اظلؿي ادلوضقي وحدػو.  140,000اظـزاع، عـ بقـفؿ  ذكص دقرؼو عـذ بداؼي 542,000

اجلزء األطؾر عـ اظالجؽني، تؾقفو  -اظعراق وظؾـون واألردن وترطقو  -وتلؿضقػ اظؾؾدان األربعي اجملوورة ظلقرؼو 
اظلوعقي دقري إظك اظدول األوروبقي اخملؿؾػي. وتشقر تؼدؼرات ادلػقضقي  25,000عصر. طؿو صر عو ؼؼدر بـقق 

 .2013عؾققن غلؿي بقؾقل ؼقغقق/حزؼران  1.1ظشمون اظالجؽني إظك أن سدد اظالجؽني ضد ؼؿضوسػ ظقصؾ إظك 

 16و 15دوصر عػقض األمم ادلؿقدة اظلوعل ظشمون اظالجؽني أغطقغقق شقتقرؼس إظك ظؾـون واألردن صل 
ؾؾدان ادلضقػي، وحٌ اجملؿؿع اظدوظل دؼلؿؾر/طوغقن األول، حقٌ اظؿؼك عع الجؽني دقرؼني، وأثـك سؾك طرم اظ
 سؾك دسؿ اظؾراعٍ اإلغلوغقي اظؿل تفدف إظك علوسدة اظالجؽني احملؿوجني.

 يونيو/حزيرانحلول العدد التقديري لالجئين ب ةمساعد عدد الالجئين المسجلين و/أو الذين يتلقون الدولة
3102 

 30,000 1,11,, مصر

 90,000 66,532 العراق

 300,000 155,147 األردن

 300,000 164,626 لبنان

 380,000 144,755 تركيا

 1,100,000 542,250 المجموع

الجئين إلى تقديرات ال عداد. تستند أ11,1 ديسمبر/كانون األول ,1من  اعتبارا  السامية لشؤون الالجئين المصدر: المفوضية 
 .غيروبالتالي قد تت

 * الرقم المقدم من قبل الحكومة التركية.
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 ظؾـون ؼلؿضقػ أطؾر سدد عـ اظالجؽني اظلقرؼني

عقضعوً صل جؿقع  540ال ؼزال ظؾـون ػق أطؾر عضقػ ظالجؽني اظلقرؼني، حقٌ ؼـؿشر اظالجؽقن صل أطـر عـ 
الجه  13,000الجه دقري صل اظؾالد، ووصؾ أطـر عـ  164,000تلفقؾ و / أو علوسدة أطـر عـ أغقوء اظؾالد. مت 

 صل األؼوم األخقرة، شوظؾقؿفؿ عـ حؾى ودعشؼ وحؿص.

ادؿؼر بعض اظالجؽني صل ادلـطؼي احلدودؼي، حقٌ تقجد ظدؼفؿ ععورف أو أضورب. عو زال علؿقى اغعدام األعـ 
ؼطع إظك ظؾـون ووصقل اظؼصػ إظك اظؼرى اظؾؾـوغقي ادلقجقدة سؾك احلدود عرتػعوً بلؾى اعؿداد اظعـػ ادلؿ

 اظلقرؼي اظؾؾـوغقي.

ذكص، صضالً  45,000وضد ادؿفوبً ادلػقضقي وذرطوؤػو عـ خالل تقصقر ظقازم صصؾ اظشؿوء دلو ؼؼرب عـ 
وبوإلضوصي إظك  سـ ضلوئؿ اظطعوم واظطرود اظغذائقي وعلؿؾزعوت اظلالعي اظصققي واظؾقازم اظصققي ظؾرضع.

ذكص شقر علفؾني ظدى ادلػقضقي.  25,500ذظؽ، ؼؼدم اجملؾس اظدامنرطل ظالجؽني علوسدات مموثؾي ظـقق 
وتشؿؾ اجملؿقسوت شقر ادللفؾي األدر اظؿل وصؾً عمخراً، وادلقارـني اظؾؾـوغقني، واظالجؽني اظػؾلطقـقني، 

 واألدر ادلضقػي اظػؼقرة وادلعرضي ظؾؿكورر.

 الجه صل األردن 150,000أطـر عـ 

ذكص. وظؽـ  150,000بؾغ سدد اظالجؽني اظلقرؼني اظذؼـ مت تلفقؾفؿ أو علوسدتفؿ صل األردن أطـر عـ 
الجه، عـ  250,000تؼدؼرات احلؽقعي األردغقي ظعدد اظالجؽني اظلقرؼني أسؾك عـ ذظؽ بؽـقر، وتصؾ إظك حقاظل 

 بقـفؿ اظلقرؼني اظذؼـ وصؾقا إظك اظؾالد دون تلفقؾ.

سدداً عؿزاؼداً عـ اجلرحك ؼعؾر احلدود إظك األردن. طؿو أن ػـوك زؼودة صل سدد ادللـني اظذؼـ ذطرت ادلػقضقي أن 
وصؾقا إظك اظؾالد صل األدوبقع اظؼؾقؾي ادلوضقي، ممو ادؿؾزم تزوؼد اظعوعؾني اظصققني صل عراطز االدؿؼؾول 

 بلجفزة عؿطقرة ظؽشػ األعراض احلودة وادلزعـي.

ـ اظالجؽني اظلقرؼني صل األردن ودط اجملؿؿعوت ادلضقػي، بقـؿو ؼؼقؿ اظؾوضقن صل بودلوئي ع 70ؼعقش أطـر عـ 
 الجه. 38,000اخملقؿوت، مبو صل ذظؽ عكقؿ اظزسؿري صل ذؿول األردن، اظذي ؼلؿضقػ أطـر عـ 

 بودلوئي 12الجه وتؿفووز ضدراتفو بـلؾي  140,000عكقؿوت ترطقو تلؿضقػ أطـر عـ 

عكقؿوً.  14الجه دقري صل  140,000و احلؽقعي، تلؿضقػ ترطقو حوظقوً أطـر عـ وصؼو ظألرضوم اظؿل ضدعؿف
ذكص صؼط، وضدرتفو سؾك االدؿفوبي  126,000وطون عـ ادلػؿرض أصالً أن تؿلع ػذه اخملقؿوت حلقاظل 

 ظالحؿقوجوت عقدودة.

قي صل أضـي وشوزي سـؿوب ودلعوجلي عشؽؾي األسداد ادلؿزاؼدة عـ اظالجؽني، ؼؿؿ حوظقوً بـوء دؿي عكقؿوت إضوص
 وطقؾقس وعالرقي وسـؿوغقي دوزؼفل، ودوغؾققرصو.

وتعؿؾ ادلػقضقي اظلوعقي ظشمون اظالجؽني بوظؿعوون اظقثقؼ عع احلؽقعي اظؿرطقي ظؿقصقر ظقازم صصؾ اظشؿوء 
غوعٍ صل اخملقؿوت وتقصقر أدوات ادلطؾخ واظطفل عـ أجؾ تقدقع غطوق غظوم اظؼلوئؿ اظغذائقي اظذي ؼـػذه بر

 األشذؼي اظعودلل.

 ذكص 66,000سدد اظالجؽني صل اظعراق ؼصؾ إظك 

صل إضؾقؿ طرددؿون.  55,000الجه دقري صل اظعراق، عـ بقـفؿ  66,000مت تلفقؾ و / أو علوسدة أطـر عـ 
شوظؾقي ػمالء اظالجؽني عـ ادلقارـني اظلقرؼني ذوي األصقل اظؽردؼي، اظذؼـ دفؾقا أغػلفؿ ظدى ادلػقضقي 

 ؽوتى إدارة اظففرة وادلففرؼـ صل إضؾقؿ طرددؿون صل عقوصظوت دػقك وأربقؾ واظلؾقؿوغقي.وع

دكوغوت ذؿلقي صل أحد اخملقؿوت ظؿدصؽي األرػول خالل أذفر اظشؿوء  28وصل اظؼوئؿ، ضدعً اظققغقلقػ 
 الجؽني.الجه دقري سؾك اظؿقسقي بوظلالعي اظصققي اظققعقي صل عكقؿني ظ 42اظؾوردة. طؿو دسؿً تدرؼى 
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  بوظؿـلقؼ تُـؼذ األرواح –عؽؿى األمم ادلؿقدة ظؿـلقؼ اظشمون اإلغلوغقي )أوتشو( 

 الجه دقري 11,000عصر تلؿضقػ 

الجه دقري، ممو ؼفعؾفو خوعس أطؾر دوظي عضقػي. وعـ ادلؿقضع أن ؼرتػع ػذا  11,000تلؿضقػ عصر حقاظل 
 اظعدد إظك حد طؾقر سـد زؼودة ضدرات اظؿلفقؾ سؾك األرض.

 2012غؼص اظؿؿقؼؾ ؼقد عـ االدؿفوبي صل سوم 
 بودلوئي 53غقي ظلقرؼو ال تؿفووز غلؾي متقؼؾ خطي االدؿفوبي اإلغلو

عؾققن دوالر، تعوغل عـ غؼص خطقر صل  348زؾً خطي االدؿفوبي اإلغلوغقي ظلقرؼو، اظؿل تؾؾغ ضقؿؿفو 
دؼلؿؾر/طوغقن األول(. وظؿ ؼؿفووز متقؼؾ اظؼطوسوت احلققؼي، عـؾ ادلقوه واظصرف  21بودلوئي حؿك  53اظؿؿقؼؾ )

 دلوئي سؾك اظؿقاظل.بو 35بودلوئي و  24اظصقل واظصقي، 

 احلوجي إظك ادلزؼد عـ األعقال ظؿـػقذ خطي االدؿفوبي ألزعي اظالجؽني

عؾققن دوالر ظؿؾؾقي احؿقوجوت اظالجؽني  488تلعك خطي االدؿفوبي اإلضؾقؿقي ألزعي اظالجؽني إظك جؿع 
 حؿك اآلن. بودلوئي صؼط عـ األعقال اظالزعي 69اظلقرؼني صل اظؾؾدان اجملوورة. وضد تؾؼً اخلطي 

خطط جدؼدة ظالدؿفوبي اإلغلوغقي صل دقرؼو وأزعي اظالجؽني ظؾػؿرة عـ ؼـوؼر إظك 
 2013ؼقغقق/حزؼران 

 عؾقور دوالر ظؿؾؾقي االحؿقوجوت اظعوجؾي 1.5اظـداءات ادلـؼقي تطؾى أطـر عـ 

لقرؼني، مت تـؼقح عـ أجؾ تؾؾقي االحؿقوجوت ادلؿزاؼدة بشؽؾ أصضؾ صل دقرؼو واظؾؾدان ادلضقػي ظالجؽني اظ
( وإرالضفؿو صل RRP( وخطي االدؿفوبي اإلضؾقؿقي ألزعي اظالجؽني )SHARPخطي االدؿفوبي اإلغلوغقي ظلقرؼو )

عؾقور دوالر ظالدؿفوبي  1.5دؼلؿؾر/طوغقن األول صل جـقػ. تلعك اخلطؿون ععوً إظك احلصقل سؾك  19
 داخؾ دقرؼو وأطـر عـ عؾققن صل اظؾؾدان عالؼني 4 -عالؼني ذكص  5ظالحؿقوجوت األدودقي ألطـر عـ 

 .2013خالل اظػؿرة عـ ؼـوؼر/طوغقن اظـوغل إظك ؼقغقق/حزؼران  -ادلضقػي 

عشروسوً صل سشر  61عؾققن دوالر ظؿـػقذ  520تؾؾغ عؿطؾؾوت خطي االدؿفوبي اإلغلوغقي ادلـؼقي صل دقرؼو 
قوه واظلالعي اظصققي واالصقوح واظؿعؾقؿ ودؾؾ ضطوسوت )األشذؼي وادلقاد شقر اظغذائقي وادللوى واظصقي وادل

اظعقش وخدعي اجملؿؿع واظؿـلقؼ واظـؼؾ واإلعداد واالتصوالت صل حوالت اظطقارئ، وخدعوت دالعي ادلقزػني( 
صل جؿقع عقوصظوت دقرؼو األربعي سشر. وتفداف خطي االدؿفوبي اإلغلوغقي ظلقرؼو إظك: تؼدمي اإلشوثي 

ظلؽون ادلؿضررؼـ بشؽؾ عؾوذر، وعلوسدة اظـوزحني واجملؿؿعوت احملؾقي اظؿل واخلدعوت األدودقي إظك ا
ً عـ  تلوسدػؿ، وإصالح اظؾـقي اظؿقؿقي واخلدعوت احلققؼي، وتؾؾقي االحؿقوجوت اإلغلوغقي ألطـر اظػؽوت صؼرا

 عؾققن ذكص عـ ػذه اخلطي خالل اظػؿرة عـ 4أجؾ جتـى ادلزؼد عـ اظػوضي. وعـ ادلؿقضع أن ؼلؿػقد 
 .2013ؼـوؼر/طوغقن اظـوغل إظك ؼقغقق/حزؼران 

عؾققن الجه  1.1وتلعك خطي االدؿفوبي اإلضؾقؿقي ألزعي اظالجؽني إظك جؿع عؾقور دوالر ظؿؼدمي اظدسؿ إظك 
دقري صل اظعراق واألردن وظؾـون وترطقو وعصر. وبوإلضوصي إظك اظالجؽني اظلقرؼني، تشؿؾ خطي االدؿفوبي 

ً دللوسدة اجملؿقسوت األخرى ادلؿضررة عـ األزعي اظلقرؼي، مبو صل ذظؽ رسوؼو اإلضؾقؿقي ألزعي اظالج ؽني بـقدا
اظؾؾدان اظـوظـي واظالجؽني وروظؾل اظؾفقء )ظقلقا عـ أصؾ دقري( اظػورؼـ عـ دقرؼو. طؿو ؼقؿقي اجلزء اخلوص 

الجه صؾلطقـل  20,000بؾؾـون عـ خطي االدؿفوبي اإلضؾقؿقي ألزعي اظالجؽني سؾك أغشطي دللوسدة حقاظل 
 صورؼـ عـ دقرؼو.


